
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

Số:7492/UBND-NL4 

V/v đánh giá, thẩm định mức độ 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu đợt 2 năm 2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Hà Tĩnh, ngày 08  tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; 

- Các sở, ngành: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, 

Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Công 

Thương, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, 

Thông tin và truyền thông, Lao động  Thương binh và Xã hội, 

Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch 

và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND 

và UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã 

một sản phẩm, UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

  

Thực hiện Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND 

tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu năm 2019; đề nghị của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tại 

Văn bản số 514/VPĐP-KHNVGS ngày 07/11/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ động tổ chức thẩm 

tra các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu đợt 2 năm 2019 và gửi hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với 

các xã đủ kiểu kiện về Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh trước ngày 20/11/2019 để tổ chức thẩm định. 

2. Đối với các sở, ngành phụ trách tiêu chí:  

Tổ chức đánh giá, thẩm định r  t ng nội dung của tiêu chí đối với các xã 

phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu được các huyện, thành phố, thị xã đề xuất thẩm đinh, đảm bảo khách quan, 

chính xác, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  báo cáo do 

Giám đốc các sở, Thủ trưởng đơn vị ký), khẳng định r  tại thời điểm thẩm định: 

Tiêu chí đạt hay không đạt và ghi r  hiện trạng tại thời điểm thẩm định (theo 

 i          gửi kè ), báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

(q a Văn phòng Điề  phối nông thôn  ới tỉnh) trước ngày 10/12/2019. 



3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính rà soát, báo cáo 

tình hình nợ xây dựng cơ bản tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được các huyện, thành phố, thị xã 

đề xuất thẩm định, trong đó làm r  nợ đã có kế hoạch nguồn vốn để trả và nợ 

đọng  nếu có), báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (q a Văn phòng 

Điề  phối nông thôn  ới tỉnh) trước ngày 10/12/2019. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thẩm định quy trình và kết quả 

lấy ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và lấy ý kiến về sự hài lòng 

người dân của cấp xã, cấp huyện, thực hiện chức năng giám sát theo quy định; 

chủ trì phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh trực tiếp lấy ý 

kiến một số người dân về sự hài lòng và ý kiến phản ánh khác của người dân 

 nếu có sau khi có kết quả thẩm định của các sở, ngành cấp tỉnh), gửi báo cáo về 

Ban Chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh (q a Văn phòng Điề  phối nông thôn 

 ới tỉnh) trước ngày 10/12/2019. 

5. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Tổng hợp, đánh giá chung 

mức độ đạt chuẩn các xã được đề xuất xét công nhận đạt chuẩn và hoàn thiện hồ 

sơ các xã đảm bảo yêu cầu báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; 

Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

13/12/2019; tham mưu Hội đồng bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 2 năm 2019, 

trước ngày 15/12/2019./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Chánh VP, Phó VP B i Kh c B ng; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL4. 
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Mẫu 01: 

 ẾT QUẢ THẨM Đ NH TIÊU CHÍ…………  

 

TT TÊN XÃ 

Thực tế hiện tại (Ghi rõ 

hiện trạng tại thời điểm 

thẩm định) 

Đánh  iá mức độ đạt chuẩn 
 % so với chuẩn) tại thời điểm 

thẩm định 

Nội dun  cần thực hiện để hoàn 

thành  đối với tiêu chí chưa đạt 

hoặc lưu ý đối với tiêu chí đã đạt) 
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